Podrobněji k přijatým stanoviskům přijatým na 547. Plenárním zasedání EHSV:
•

CCMI/170 Umělá inteligence v automobilovém průmyslu

CCMI (Středisko pro sledování průmyslových změn) je přesvědčena, že pokud jde o bezpečnost
a kvalitu služeb, je propojená a automatizovaná mobilita pro naši společnost přínosem. Automobilový
průmysl v EU má sice díky svým odborným znalostem v oblasti vývoje automobilových technologií
dobrou pozici, vzhledem k možným rychlým změnám na trhu s vozidly a silné konkurenci po celém
světě však panují vážné obavy o budoucí konkurenceschopnost tohoto odvětví a jeho pracovní místa.
Umělá inteligence hraje v tomto vývoji klíčovou úlohu a EU si v této oblasti musí stále ještě najít své
místo. CCMI vítá etický přístup Evropy k umělé inteligenci, který by měl upevnit důvěru lidí v rozvoj
digitálních technologií a vytvořit konkurenční výhodu pro evropské podniky.
CCMI poukazuje na to, že i poloautomatizovaná vozidla přispívají ke snížení počtu smrtelných nehod.
Zároveň však upozorňuje, že zavádění takovýchto asistenčních systémů naráží na překážky, neboť za
prvé se náklady na vozidlo zvyšují, a za druhé je řízení těchto vozidel složitější, a tak někteří řidiči tyto
asistenční prvky jednoduše vypínají.
CCMI se domnívá, že autonomní vozidla budou úspěšná pouze tehdy, budou-li přizpůsobeny jednotlivé
části silničního systému a dojde-li k modernizaci určité síťové infrastruktury (např. 5G), což má vliv na
všechna odvětví dopravy (silniční, železniční, letecké i vodní), jež mají zásadní význam pro rozvoj
integrovaného multimodálního dopravního systému.
CCMI vyzývá Evropskou komisi, aby co nejdříve vypracovala a zavedla předpisy pro přístup k údajům
o vozidlech. Toto obrovské množství dat má značný nevyužitý potenciál. Přináší však s sebou také
závažná rizika a výzvy v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a soukromí.
CCMI vítá, že Komise klade důraz především na úpravu ochrany vozidel před kybernetickými útoky,
zajištění bezpečné a důvěryhodné komunikace mezi vozidly a infrastrukturou a poskytnutí náležité
úrovně ochrany údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
•

ECO/498 Výroční zpráva o růstu 2019

EHSV přijme každoročně v únoru stanovisko k roční analýze růstu. Dodatkové stanovisko doplní
a aktualizuje návrhy předložené v rámci stanoviska k roční analýze růstu a posílí tím vliv Výboru
v průběhu celého cyklu ročního semestru.
Nedostatek investic v EU dosud nebyl napraven. Stále trvá potřeba veřejných a soukromých investic
a výdajů na odbornou přípravu a vzdělávání, aby bylo možné zlepšit konkurenceschopnost
evropských podniků. Zvláštní pozornost se musí věnovat produktivním investicím a investicím do
sociální infrastruktury, aby se tak upřednostnil udržitelný růst a opatření k provádění pilíře sociálních
práv a předešlo se růstu sociálních, hospodářských a environmentálních nerovností.
Musí vzrůst reformní úsilí členských států. Co se týče zemí, které mají přebytek běžného účtu, je
v zájmu hospodářské a politické stability v Evropské unii a v eurozóně zejména potřeba řešit
skutečnost, že členské státy málo dodržují postup při makroekonomické nerovnováze. EHSV vyjadřuje
politování nad nerovnováhou mezi obecnými nespecifickými doporučeními v důležitých oblastech,
jako jsou investice, sociální oblast a změna klimatu, a konkrétními číselnými strategickými cíli
vyplývajícími z fiskálních pravidel. Současná příznivá situace, pokud jde o velmi nízké úrokové sazby,
umožnila vlivem snížení výdajů na úroky ze státních dluhopisů uvolnit z vnitrostátních rozpočtů určité
prostředky. Členské státy by měly tyto prostředky využít ke zvýšení svých hmotných investic, investic
do digitálních technologií, investic v oblasti životního prostředí a výdajů na odbornou přípravu, rozvoj
dovedností a kvalifikací, které by měly být považovány za investice do lidských zdrojů, ne za náklady.

•

ECO/497 Hospodářská politika eurozóny

Stanovisko je součástí balíčku dvou návazných stanovisek, z nichž jedno se týká roční analýzy růstu
(COM(2018) 770 final) a druhé doporučení k hospodářské politice eurozóny (COM(2018) 759 final)
EHSV respektuje pozitivní vývoj ekonomiky EU a eurozóny v posledních několika letech. Je si současně
velmi dobře a plně vědom rizik, která mohou vyvolat obrat této trajektorie. EHSV vnímá, že v současné
době jsou ekonomika EU a ekonomika eurozóny relativně více než obvykle ovlivněny riziky vnějšími. Za
zásadní prvky nejistoty lze v tomto kontextu považovat brexit, zvláště bude-li uskutečněn spontánní
cestou bez dohody, a eskalaci obchodních válek.
EHSV je přesvědčen, že současnou prioritou hospodářské politiky EU a eurozóny je omezit a zmírnit
riziko recese a směřovat ekonomiku EU na cestu udržitelného růstu. Pro to je zásadní, aby fiskální
politika doprovázela expanzivní měnovou politiku ECB prostřednictvím pozitivního fiskálního postoje
v rámci eurozóny i EU, při zachování principů fiskální disciplíny. EHSV je přesvědčen, že potřeba zvýšení
odolnosti a udržení potenciálu pro budoucí růst je urgentní potřebou a nastal čas ji řešit.
EHSV vítá, že významně zlepšená fiskální disciplína otevírá prostor pro větší fiskální expanzi, při
zachování všech pravidel fiskální obezřetnosti. Tento prostor se otevírá jak na úrovni jednotlivých
členských států, tak na úrovni EU jako celku. EHSV kvituje návrh rozpočtového nástroje pro konvergenci
a konkurenceschopnost (BICC), který je pilotním projektem pro posílení fiskální politiky na úrovni
eurozóny, a jeho úzkou vazbu na program na podporu reforem. EHSV od BICC i programu na podporu
reforem očekává zajištění významné podpory pro reformy a investice jak v rámci eurozóny, tak
v zemích mimo eurozónu. EHSV se však v souhrnu domnívá, že návrh Evropské komise týkající se VFR
na období 2021–2027 nemusí být dostatečný k úspěšnému naplnění prioritních programů, a opakuje
svoji výzvu ohledně zvýšení objemu zdrojů na tento účel.
EHSV současně vyzývá k pokračování účinných strukturálních reforem s dobře zacílenými
investičními strategiemi, přičemž podporuje a oceňuje respektování tzv. magického trojúhelníku
aktuálních hospodářsko-politických priorit, spočívajícího na vyváženosti a vzájemné podmíněnosti
podpory investic, provádění strukturálních reforem a zajišťování fiskální odpovědnosti a
obezřetnosti. S ohledem na omezený objem veřejných prostředků zdůrazňuje EHSV nezastupitelný
význam soukromých investic, jejichž dlouhodobý růst přímo závisí na důvěryhodné hospodářské
politice a snížení fiskálních nerovnováh. K urychlení tempa růstu investic cestou efektivnějších a
flexibilnějších kapitálových toků může přispět bankovní unie a unie kapitálových trhů; EHSV vyjadřuje
obavy ohledně zpoždění provázejícího implementaci jejich zbývajících prvků. EHSV se zcela ztotožňuje
s principem, že investice a reformy mají být realizovány ruku v ruce, stejně jako s principy
zodpovědnosti a subsidiarity.
•

ECO/496 Osvobození od DPH a spotřební daně v souvislosti s obraným úsilím

V návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty a směrnice 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní, pokud jde o úsilí v oblasti obrany
v rámci Unie, který byl zveřejněn dne 24. dubna 2019, předložila Komise plán osvobození od daně
z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daní pro dodávky ozbrojených sil při nasazení těchto sil mimo
jejich vlastní členský stát a účasti na evropském obranném úsilí. Tato osvobození se již mohou
vztahovat na dodávky pro ozbrojené síly, které se podílejí na obranném úsilí NATO.
Novou směrnicí, pokud jde o DPH a spotřební daně, by se mělo zajistit rovné zacházení v oblasti
obranného úsilí v rámci NATO a EU. Podle nových pravidel by ozbrojené síly použité mimo jejich vlastní
členský stát neplatily DPH ani spotřební daň jiným členským státům, pokud se účastní obraného úsilí
NATO nebo obranné činnosti v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP).

Sjednocením daňového režimu nepřímého zdanění v rámci obojího obranného úsilí uznává iniciativa
rostoucí význam SBOP a vojenské mobility, které vyžadují dodávky, jako jsou školicí materiály,
ubytování, dodávky potravin a paliva, které v současné době v zásadě podléhají DPH.
EHSV akceptuje fakt, že se nové osvobození nevztahuje na některé oblasti. Mezi tyto oblasti patří
zejména bezpečnostní účely, úkoly v oblasti humanitární pomoci a případy, kdy se používá doložka
o solidaritě. Osvobození od DPH se tak obecně omezuje na „vojenské operace“ v užším slova smyslu.
EHSV navrhuje, aby vnitrostátní správci daně používali pro uplatňování nového osvobození jeden
systém. Výbor doporučuje, aby Komise prostřednictvím své kontrolní skupiny pro DPH zřídila
specializovaný systém, do něhož budou muset být vloženy faktury osvobozené od DPH, které
ozbrojeným silám vydají jejich dodavatelé, aby bylo možné osvobození stanovené v návrhu Komise
přiznat. Ve všech členských státech se tak bude používat jednotný systém.
•

INT/885 Technologie blockchain a jednotný trh

Technologie blockchain v Evropě a na celém světě mění způsob, jakým občané a organizace
spolupracují, vyměňují si informace, obchodují a poskytují služby. Technologie blockchain jsou
založeny na důvěře a umožňují sdílet informace ověřitelnou, bezpečnou a trvalou formou.
Mohl by jednotný trh EU mít z této technologie prospěch, a pokud ano, jak? Jaká opatření by mohla
být přijata k zajištění toho, aby EU, její jednotný trh a její občané tuto technologii plně využívali?
Toto stanovisko z vlastní iniciativy odpovídá na tyto otázky, přičemž neztrácí ze zřetele skutečnost,
že Unie a jednotný trh jsou založeny na evropských hodnotách zakotvených ve Smlouvách, které musí
být zachovány. Stanovisko rovněž zkoumá, zda a jak by využití technologie blockchainu jako globální
infrastruktury v rámci jiných evropských politik posílilo evropské hodnoty jednotného trhu a přispělo
k větší soudržnosti a demokratičnosti tohoto trhu.
Technologie blockchain přispívá k dosahování cílů udržitelného rozvoje, posiluje postavení občanů,
podporuje podnikání a inovace, zlepšuje mobilitu a přeshraniční příležitosti pro podniky a zvyšuje
transparentnost pro spotřebitele. Je však ještě třeba se zabývat některými výzvami, zejména
naléhavou otázkou poskytnutí právní srozumitelnosti a jistoty a otázkou ochrany soukromí.
Je stále nutné vypracovat společný přístup EU, proto EHSV vyzývá Evropskou komisi, aby zahájila
komplexní iniciativu pro technologii blockchain, která stanoví společný přístup a vizi EU, přičemž
v jejím jádru budou cíle udržitelného rozvoje. To by mělo být doplněno akčním plánem pro Evropu,
který by se stal referenčním bodem pro technologii blockchain na celém světě.
•

REX/517 Úloha politiky EU v oblasti obchodu a investic při zvyšování hospodářské
výkonnosti EU

Stanovisko se zabývá problematikou zásadního přispění obchodu a investic k budoucímu blahobytu
v Evropě a zároveň by mělo vyzdvihnout nutnost účinného řešení souvisejících sporů. V roce 2017
podpořil vývoz z EU 36 milionů pracovních míst v Evropě. Pracovní místa související s vývozem jsou
lépe placená (uvádí se o 12 %) než většina ostatních pracovních míst, přičemž dochází také k rozsáhlým
vedlejším účinkům. Přibližně každé páté pracovní místo související s vývozem z EU je odvozeno
od vývozu z jiných členských států. Očekává se, že v příštích 15 letech bude k 90 % budoucího
hospodářského růstu docházet mimo Evropu, takže pro EU bude nanejvýš důležité pochopit, co lze
učinit pro to, aby se příležitosti pro růst nedostaly oproti konkurentům z třetích zemí do skluzu.
EHSV se v prvé řadě domnívá, že EU musí zajistit bezproblémové a spravedlivé fungování vnitřního
trhu a eurozóny. K tomuto cíli je třeba směřovat za pomoci velmi široké palety samostatných opatření
v oblasti dopravy a energetiky až po lepší integraci služeb a vypracování právně stabilního a sociálně
zabezpečeného rámce pro rozvoj digitalizace a umělé inteligence. K tomu patří i vyvážené právní

předpisy a opatření EU prosazující takové podmínky, jež pomáhají podnikům dostat se na špici vývoje
a využívání nových technologií, díky nimž budou i nadále konkurenceschopné, a zároveň zaručují růst
a důstojná pracovní místa jakožto součást spravedlivé transformace.
V souvislosti s tím, jak obchodování skutečně funguje, EHSV opakuje svoji výzvu EU, aby podpořila WTO
a stala se světovým lídrem v oblasti prosazování pravidel, jež slouží progresivní, spravedlivé
a udržitelné obchodní politice. EU musí pokračovat v úzké spolupráci s dalšími stranami na reformování
WTO, mj. v zájmu zavedení pravidel, která zaručí, že země budou zohledňovat a plnit cíle udržitelného
rozvoje. V tomto ohledu by EU a její členské státy měly v různých výborech WTO uplatňovat svou moc
a svůj vliv, zejména pokud jde o nové oblasti, jako je obchod a důstojná práce.
•

SOC/631 Posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti

Cílem návrhu, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2014/EU, je prodloužit lhůtu pro zřízení evropské sítě
veřejných služeb zaměstnanosti na období po roce 2020, do 31. prosince 2027. Do září 2026 předloží
Komise hodnocení uplatňování tohoto rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Jelikož se Výbor domnívá, že obsah návrhu je
zcela uspokojivý, a k tématu se již vyjádřil ve svém dřívějším stanovisku SOC/620 přijatém dne
17. července 2017, rozhodl se zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.
•

TEN/700 Integrované vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu

Nařízení EU o správě energetické unie ((EU) 2018/1999) vytvořilo jedinečný systém správy v oblasti
energie a klimatu, který zajistí, aby Evropská unie a její členské státy mohly tyto cíle pro rok 2030
plánovat a plnit společně a aby mohly rovněž zajistit přechod ke klimaticky neutrální ekonomice, která
bude spravedlivá a nákladově efektivní pro všechny. Všechny členské státy za tímto účelem
vypracovaly návrh integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Tyto plány, které
mají být přezkoumány v roce 2024, jsou základem pro průběžný dialog, spolupráci a přezkoumávání
úrovně ambicí v souvislosti s dosažením cílů politik EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030.
EHSV vítá iniciativu Evropské komise zahájit posuzování návrhů integrovaných vnitrostátních plánů
v oblasti energetiky a klimatu, které předložily členské státy, a využít tak nový model správy přijatý
Radou a Parlamentem v prosinci roku 2018, jehož cílem je zajistit konvergenci a konzistentnost
činnosti na evropské úrovni, která je zaměřena na přechod na čistou energii a ochranu klimatu. V zájmu
tohoto procesu má být veden interaktivní víceúrovňový dialog, do něhož bude plně zapojena občanská
společnost, ale i veřejné a soukromé subjekty na místní a regionální úrovni.

